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Kinesiotaping w kosmetologii u osób po 65 roku życia

S t r e s z c z e n i e

Kinesiotaping jest metodą leczniczą wykorzystywaną głównie w fizjoterapii. Poprawia 
zakres ruchu w stawach i mikrokrążenie w tkankach oraz zmniejsza obrzęk i napięcie 
mięśniowe. W pracy przedstawiono główne założenia tej metody i najczęstsze techniki 
wykorzystywane w kosmetologii jako uzupełnienie podstawowych zabiegów.

S łowa k luczowe:  kinesiotaping, kosmetologia, geriatria, gerontologia

A b s t r a c t

Kinesiology Taping is a common therapeutic method used in physiotherapy. It im-
proves motion range and microcirculation in tissues, and reduces swelling, and muscles 
tension. This paper presents key assumptions of this method and technics the most fre-
quently used in cosmetology in addition to standard procedures.

Key  words :  kinesiotaping, cosmetology, geriatrics, gerontology

W y g l ą d  j a k o  w a r t o ś ć  z w i ą z a n a  z  t o ż s a m o ś c i ą 
o s o b y  s t a r s z e j

Dbałość o wygląd zewnętrzny jest ważnym elementem jakości życia u osób 
starszych. Pierwszymi objawami związanymi z zaburzeniami funkcji poznaw-
czych u osób po 65. roku życia są zmiany zachowania związane z modyfikacją 
nawyków higienicznych (np. osoby starsze przestają się kąpać codziennie, prze-
stają układać fryzurę czy robić makijaż). Problemy z pamięcią, planowaniem 
i organizacją swojego czasu są często dla tych osób trudnością wymagającą od 
nich wdrożenia pewnych środków zaradczych, czasami również poproszenia 
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o pomoc. Osoby starsze, które w młodości były zawsze zadbane, zaczynają do-
tkliwiej odczuwać swoją słabość, bezradność i niepełnosprawność. Skorzystanie 
tutaj z profesjonalnej pomocy kosmetyczki, kosmetologa, fryzjera czy podologa 
pomaga zachować im swoją godność i poczuć się „pięknie”.

W czasie stosowania zabiegów zawsze istnieje aspekt przeprowadzania roz-
mowy terapeutycznej, która jest ważnym elementem psychoterapii. Wspieranie 
osób starszych powinno uwzględniać takie elementy jak: czynniki wewnętrzne 
– związane z indywidualnymi cechami danej osoby (w tym z jej ideałem piękna), 
czynniki społeczne, ekonomiczne czy fizyczne.

Kreowanie swojego wizerunku jest kwestią wychowania (wiele wzorów 
z tym związanych wynika ze stylu lansowanego w danej rodzinie), jak rów-
nież z wpływów danej kultury, w tym mody i obowiązujących w danym okresie 
trendów związanych np. z odkryciami naukowymi z zakresu farmakologii i ko-
smetologii. Sytuacja gospodarcza danego kraju, jak również budżet klienta, wpły-
wa na dostęp do droższych substancji czy nowatorskich technik kosmetycznych. 
Ideały piękna, jak również aksjomaty związane ze zdrowym wyglądem zmieniały 
się na przestrzeni wieków. W okresie 20-lecia międzywojennego w Polsce 
nie było mody na opalanie się. Za osoby z wyższych sfer uchodziły „damy 
z parasolkami i przepięknymi kapeluszami”, co obecnie możemy zaobserwować 
jeszcze u Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, jako charakterystyczny element 
kulturowy związany z dużym wyczuciem piękna i z zachowaniem indywidual-
nego stylu. Osoby starsze często nie mają przemyślanej swojej wizji związanej 
z wyglądem zewnętrznym i lansowaniem swego wizerunku z uwzględnieniem 
własnej tożsamości i swego wieku.

Korzystanie z różnych form pielęgnacji u osób po 65. roku życia ma wymiar 
nie tylko estetyczny, ale również aktywizujący. Procedura ta wiąże się najczęściej 
z wyjściem z własnego mieszkania, co jest jednym z elementów przeciwdziałania 
niepełnosprawności (wg klasyfikacji ICF jest to poziom rehabilitacji, który doty-
czy partycypacji, czyli uczestnictwa w życiu społecznym). Do spotkania w gabi-
necie kosmetycznym czy gabinecie odnowy biologicznej należy się przygotować: 
ubrać się, zadbać o higienę osobistą (np. umyć zęby, uczesać się), przygotować 
posiłek przed wyjściem z domu, zamówić taksówkę, zejść po schodach, posłu-
żyć się kartą kredytową czy pieniędzmi. Są to elementy dotyczące sprawności 
funkcjonalnej osób starszych w aspekcie prostych i złożonych czynności życia 
codziennego. Mogą one też stanowić element „treningu samodzielności”, który 
najczęściej leży w kompetencji opiekuna osoby starszej lub terapeuty zajęciowe-
go. Dla starszych klientek/klientów jest więc to forma rehabilitacji.

Celem pracy jest przedstawienie metody leczniczej, jaką jest kinesiotaping – 
dla potrzeb kosmetologii u osób starszych.
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R y s  h i s t o r y c z n y  m e t o d y

Kinesiotaping jest metodą leczniczą, która może być zastosowana samo-
dzielnie lub w połączeniu z innymi technikami z zakresu kosmetologii. Twórcą 
tej metody jest Kenzo Kase D.C., który zaczął nad nią pracować i upowszechniać 
w 1973 roku. Obecnie można odbyć specjalistyczny cykl szkoleń z tej dziedziny. 
Kinesiotaping znajduje szerokie zastosowanie w fizjoterapii, zwłaszcza po ura-
zach tkanek miękkich, po leczeniu chirurgicznym (opracowanie blizny) czy 
w dysbalansie mięśniowym polegającym na zaburzeniu równowagi pomiędzy 
mięśniami agonistami i antagonistami (np. w obrębie mięśni mimicznych twarzy), 
jak również spowodowanym zaburzeniami w przesuwalności powięzi, co może 
powodować gorszą trofikę tkanek.

Z a s t o s o w a n i e  m e t o d y

Metoda ta polega na wykorzystaniu specjalnego układu plastrów nakle-
jonych na skórę pacjenta, o różnej sile naciągu, co wywiera ściśle określony 
efekt w tkankach znajdujących się w tej okolicy. Główne cele, które można 
tutaj osiągnąć, to:
a) poprawa zakresu ruchu w obrębie stawów,
b) normalizacja napięcia mięśniowego w obrębie danego mięśnia,
c) poprawa przesuwalności powięzi,
d) wzrost elastyczności tkanek, 
e) aktywacja układu limfatycznego,
f) uzyskanie efektu przeciwbólowego,
g) poprawa mikrokrążenia tkanek [1].

Przed zastosowaniem aplikacji należy przeprowadzić wywiad z klientem/
klientką odnośnie stanu zdrowia i stosownych leków. Bardzo ważne jest pytanie 
dotyczące nadwrażliwości na leki i niektóre preparaty. Następnie należy prze-
prowadzić diagnostykę skóry w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu. 
W przypadku wątpliwości należy zasugerować potrzebę wykonania konsultacji 
dermatologicznej. Następnie należy dobrać indywidualny plan zabiegowy dosto-
sowany do potrzeb danej skóry, uwzględniając następujące kwestie:
a) ocenę wynikającą z obserwacji lub wykorzystującą analizę aparaturową, 
np. przy pomocy urządzenia typu Nati (parametry, które można ocenić przy 
pomocy tego urządzenia to: struktura powierzchni skóry, pomiar natłuszcze-
nia skóry, poziom złuszczania, wielkość ujść gruczołów łojowych, szerokość 
zmarszczek, stopień nawilżenia [2]),
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b) ocenę czynnościową w obrębie mięśni mimicznych twarzy czy stawów skro-
niowo-żuchwowych (można w tym momencie inaczej zaaplikować dany zabieg),
c) ocenę postawy ciała,
d) ocenę poziomu stresu,
e) kwestie związane ze zdrowym stylem życia (dieta – uwzględnienie ma-
kro- i mikroelementów w diecie, ilość wypijanych szklanek płynu w ciągu 
doby (do monitorowania tego procesu można wykorzystać nowoczesne 
technologie np. darmowe aplikacje w telefonie komórkowym), używki, 
aktywność fizyczna),
f) wybór zabiegów,
g) ustalenie intensywności i częstotliwości wykonywania zabiegów,
h) zadania domowe (np. zalecenia dotyczące aktywności – relaks lub aktywizacja 
danych grup mięśniowych, czy zastosowanie jeszcze pewnych preparatów apli-
kowanych w domu z odpowiednim natężeniem).

W stosowanych aplikacjach stosuje się różne stopnie naprężenia plastrów, co 
wyraża się w procentach:
a) brak naprężenia (z ang. none) – to oznaczenie w procentach 0,
b) bardzo lekkie (z ang. very light) – to oznaczenie w procentach 15,
c) lekkie (z ang. light) – to oznaczenie w procentach 25,
d) umiarkowane (z ang. moderate) – to oznaczenie w procentach 50,
e) silne (z ang. severe) – to oznaczenie w procentach 75,
f) pełne (z ang. full) – to oznaczenie w procentach 100 [1].

Plastry są dostępne w różnych kolorach (ryc.1 i 2).

Ryc. 1. Plastry wykorzystywane w kinesiotapingu

Źródło: https://medyczno-zielarski.pl/pl/p/NITTO-DENKO-KINESIO-TAPE-PLA-
STRY-K-Active-T/873, dostęp z dnia 15.01.2019 r.
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Ryc. 2. Plastry wykorzystywane w kinesiotapingu 

Źródło: https://www.magazynbieganie.pl/kinesiotaping-plastry-w-kolorach-teczy, 
dostęp z dnia 15.01.2019 r.

N a j c z ę s t s z e  t e c h n i k i  w y k o r z y s t y w a n e 
w  k i n e s i o t a p i n g u

W metodzie tej wykorzystuje się kilka kształtów oklejeń podstawowych, na 
które można nałożyć jeszcze oklejenia dodatkowe lub zastosować różne mody-
fikacje w zależności od wyznaczonego celu danej aplikacji i jej obszaru. Wśród 
kształtów oklejeń podstawowych można wyróżnić:

„Y” – ta technika jest stosowana do zwiększania lub zmniejszania napięcia 
mięśniowego (ryc. 3),

Ryc. 3. Kształt oklejeń podstawowych: „Y” 

Źródło: opracowanie własne

„I” – ta technika ma działanie przeciwbólowe, u pacjentów aktywnych jest 
czasami bardziej stabilna niż technika „Y” (ryc. 4),
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Ryc. 4. Kształt oklejeń podstawowych: „I” 

Źródło: opracowanie własne

„X” – to wzór aplikacji zalecany przy terapii punktów spustowych czy punk-
tów maksymalnie bolesnych (ryc. 5),

Ryc. 5. Kształt oklejeń podstawowych: „X” 

Źródło: opracowanie własne

„Wachlarz” – jest wykorzystywany głównie do drenażu limfatycznego (ryc. 6),

Ryc. 6. Kształt oklejeń podstawowych: „Wachlarz”

Źródło: opracowanie własne
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„Sieć” – jest to aplikacja poprawiająca trofikę tkanek i przepływ limfy, stoso-
wana przy obrzękach (ryc. 7). 

Ryc. 7. Kształt oklejeń podstawowych: „Sieć”

Źródło: opracowanie własne

Te c h n i k i  k o r e k c y j n e

W metodzie kinesiotaping wykorzystuje się następujące techniki korekcyjne:
a) korekcję mechaniczną – polega ona na odpowiednim ustaleniu ułożenia 
danego stawu poprzez zastosowanie aplikacji; można tutaj wyróżnić: technikę 
manualną (gdzie koryguje się ustawienie tkanki przed naklejeniem plastra), tech-
nikę wykorzystującą możliwości naprężenia taśmy, gdzie często kształt oklejenia 
podstawowego to Y i technikę, gdzie naprężenie plastra na środku dokonuje 
odkształcenia mechanicznego tkanek,
b) korekcję powięziową – polega ona na rozluźnianiu powięzi bądź jej 
unieruchomieniu,
c) korekcję przestrzenną – jest ona stosowana w przypadku nasilonych dolegli-
wości bólowych i/lub obrzęku,
d) korekcję więzadłowo/ścięgnową – poprawia ona czucie głębokie – proprio-
ceptywne – i tkanka może być unieruchomiona,
e) korekcję funkcjonalną – stosuje się ją do wspomagania bądź ograniczania 
danego ruchu,
f) korekcję limfatyczną – jej celem jest zmniejszenie obrzęku przez dre-
naż limfatyczny wykonywany za pomocą aplikacji o kształcie podstawowym 
typu „wachlarz” [1].

Oklejanie może być stosowane w stanach ostrych, podostrych i przewlekłych [3].
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E f e k t y  n i e p o ż ą d a n e

Efekty niepożądane w postaci podrażnienia skóry w reakcji na klej danego 
plastra nie są często spotykane. Reakcja zapalna, objawiająca się zaczerwienie-
niem i/lub świądem, może przebiegać w mechanizmie alergicznym (z ang. allergic 
contact dermatitis) albo być kontaktowym zapaleniem skóry z podrażnienia (z ang. 
irritant contact dermatitis) – tutaj zmiany powinny ustąpić do około 24 godzin od 
zdjęcia plastra [4].

K i n e s i o t a p i n g  i  t e r a p i e  z  z a k r e s u  k o s m e t o l o g i i 
t y p u  a n t i - a g i n g

Obecnie w kosmetologii istnieje wiele metod mających wpływ na elastycz-
ność skóry i jej odżywienie. Zanim zaaplikuje się odpowiednie środki lecznicze 
czy wspomagające regenerację skóry – stosuje się często różne formy zabiegów 
wpływających na mikrokrążenie czy detoksykację tkanek. Jedną z nich jest dre-
naż limfatyczny. Jego celem nie jest zwiększenie napływu krwi do tkanek, ale (po-
przez ostrożne odkształcenie tkanek) ułatwienie odprowadzenia płynów tkanko-
wych w kierunku węzłów chłonnych [5]. Zastosowane chwyty powinny być:
a) powolne,
b) okrężne,
c) powoli narastające,
d) o słabym stopniu nacisku,
e) powinny przebiegać wzdłuż naczyń chłonnych,
f) każdy chwyt należy powtarzać od 5 do 7 razy [5].

Drenaż limfatyczny, oprócz wpływu fizjologicznego na metabolizm ko-
mórkowy i przepływ chłonki w obrębie zdrowych tkanek, znajduje również 
swoje zastosowanie bardziej „medyczne” w lokalnych zaburzeniach odpływu 
limfy po urazach (np. przy ranach ciętych), po operacjach dotyczących zębów 
i szczęki, jak również w niektórych obrzękach tkankowych w obrębie głowy 
na skutek przewlekłych procesów zapalnych. Bezwzględnym przeciwwskaza-
niem do drenażu jest ostry stan zapalny, zwłaszcza o podłożu bakteryjnym 
czy wirusowym – istnieje tutaj ryzyko przeniesienia patogenu i jego rozsiewu 
w jamie czaszki [6].

Takie same wskazania i przeciwwskazania należy uwzględnić przy wykony-
waniu zabiegu metodą kinesiotapingu.

Według metodologii zaproponowanej przez  Földiego i wsp. należy podczas 
drenażu limfatycznego opracować twarz z wykorzystaniem następującej kolejno-
ści chwytów:
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1. głaskanie wstępne – ruchy wykonuje się przez żuchwę, szczękę, policzek 
i czoło w kierunku odpływu limfy w danym segmencie twarzy,
2. opracowanie węzłów chłonnych podżuchwowych i podbródkowych (z łac. 
nodi lymphatici submandibulares et submentales),
3. stałe ruchy okrężne w obrębie żuchwy – opracowywanie okolicy bródki i po-
liczka, gdzie kierujemy ruch w kierunku dołu nadobojczykowego,
4. stałe ruchy okrężne w obszarze szczęki – ruch rozpoczyna się pod no-
sem i dalej prowadzi przez policzek do węzłów chłonnych szyi, a następnie 
do dołu nadobojczykowego,
5. opracowanie nosa stałymi ruchami okrężnymi – gdzie przesunięcie limfy na-
stępuje w kierunku węzłów chłonnych podżuchwowych,
6. opracowanie woreczka łzowego stałymi ruchami okrężnymi – gdzie przesu-
nięcie limfy biegnie do węzłów chłonnych podżuchwowych, do węzłów chłon-
nych szyi i do dołu nadobojczykowego,
7. technika „Długa podróż” wg Voddera – spokojnie wykonuje się tutaj na-
stępujące etapy:

a) ruchy okrężne na całym obszarze policzków i bródki, gdzie limfa jest odpro-
wadzana do węzłów chłonnych podżuchwowych i podbródkowych,
b) opracowanie węzłów chłonnych podżuchwowych i podbródkowych,
c) ruchy głaskania w kierunku węzłów chłonnych szyi do dołu nadobojczykowego,

8. opracowanie powieki górnej i brwi – tutaj wykonuje się przesunięcie limfy 
w kierunku węzłów chłonnych przedusznych,
9. stałe ruchy okrężne od środka czoła do kości skroniowej,
10.    uspokojenie,
11. końcowe głaskanie – ruchy wykonuje się przez żuchwę, szczękę, poli-
czek i czoło [6].

Stosując aplikację kinesiotaping w celu zmniejszenia asymetrii twarzy, 
np. na skutek obrzęku, można zastosować aplikację plastrów zgodnie z przepły-
wem limfy. Natomiast jeżeli celem zabiegu ma być zmniejszenie napięcia dane-
go mięśnia mimicznego, aplikacja nie musi być zgodna z kierunkiem przepływu 
chłonki. Ten drugi cel znajduje zastosowanie np. u pacjentów po udarze mózgu. 
Aplikację wykonuje się po stronie zdrowej, aby znormalizować tutaj napięcie 
mięśniowe, co powoduje autokorektę strony niedowładnej twarzy. Po takiej apli-
kacji należy pacjentom zalecić ćwiczenia metodą PNF, wspomagające wykony-
wanie ruchów (np. symetryczne uśmiechanie się, gwizdanie), a później dosko-
nalenie tej umiejętności przed lustrem. Nie zaleca się wykonywania masażu ani 
drenażu po stronie niedowładnej twarzy – tutaj można natomiast wklepać dany 
środek kosmetyczny (co nosi nazwę tapingu medycznego) w celu zwiększenia na-
pięcia mięśniowego, co ułatwia powrót utraconej funkcji komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej u osoby po udarze mózgu. Kosmetolog może więc wpłynąć na 
rehabilitację pacjenta po udarze mózgu i na jego jakość życia.
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Ciekawą aplikacją jest wykorzystanie kształtu oklejenia typu „Wachlarz” w dwóch 
ustawieniach: jedna z aplikacji zapobiega powstawaniu zmarszczek w okolicy oczu 
(siła rozciągnięcia plastra 15%–25%), druga zapobiega wiotczeniu naskórka w okolicy 
podbródka (siła naciągu 25%–50%). Aplikację można nakleić na 30 minut, po czym 
należy zastosować odpowiedni środek kosmetyczny na ściśle określony czas lub na 
całą noc. Przed aplikacją należy dobrze osuszyć skórę, aby plaster się nie odkleił [7]. 
Technikę tę przedstawiono na ryc. 8.

Ryc. 8. Aplikacja typu anti-aging

Źródło: http://www.healthgoesup.com/articles/11462/1/face-taping-something- 
http://www.healthgoesup.com/articles/11462/1/face-taping-something-old-
something-new-1.htmlold-something-new-1.html, dostęp z dnia: 15.01.2019 r.

Ko s m e t o l o g i a  w  g e r i a t r i i  j a k o  w y z w a n i e  d l a 
t e g o  z a w o d u

Osoby starsze stanowią specyficzną grupę konsumentów, która ma też specy-
ficzne potrzeby. Wg Fitzpatrica wyróżnia się następujące typy skóry:
a) typ 1 – celtycki: charakteryzuje się rudymi włosami oraz piegami, kolor skóry 
jest najczęściej mlecznobiały; osoby o tym typie cery powinny unikać opalania 
się, ze względu na zwiększone ryzyko poparzeń,
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b) typ 2 – północnoeuropejski: charakteryzuje się jasną skórą, jasnymi włosami; 
większość osób ma chłodny odcień skóry, 
c) typ 3 – środkowoeuropejski: najczęściej spotykany w Polsce; skóra u tych 
osób jest jasnozłota lub jasna, bez obecności piegów, kolor włosów to brąz lub 
ciemny blond,
d) typ 4 – śródziemnomorski: skóra ma najczęściej odcień oliwkowy, kolor wło-
sów to najczęściej czarny lub ciemny,
e) typ 5 – bliskowschodni: tutaj też zaliczani są Latynosi i osoby z kontynentu 
afrykańskiego z ciemniejszą skórą, która nigdy nie ulega poparzeniu,
f) typ 6 – afrykański: skóra jest koloru czarnego i nie ulega nigdy poparzeniu [8].

Przede wszystkim wśród osób po 65. roku życia obserwuje się wzrost liczby 
chorób, co zależy od uwarunkowań genetycznych, przebytych w przeszłości ura-
zów, stylu życia, jak również dostępu do opieki medycznej. Wiele chorób mani-
festuje się na skórze – poprzez jej odkształcenie, przebarwienie czy palpacyjną 
tkliwość. Osoby starsze mogą mieć również problemy ze stawami skroniowo-
żuchwowymi, nadmiernym napięciem mimicznym mięśni twarzy – czego częstą 
przyczyną może być bruksizm (pod wpływem stresującego trybu pracy przez wie-
le lat) czy zmiany w uzębieniu (co powoduje inne napięcie mięśniowe w okolicy 
twarzy czy zmiany w obrębie powięzi).

Do tego nakładają się tutaj problemy związane z nawodnieniem tkanek od 
wewnątrz i od zewnątrz, co przekłada się na ich elastyczność. Nie zaleca 
się u osób po 65. roku życia nadmiernego opalania, które przyspiesza proces 
starzenia się skóry i może być przyczyną zmian nowotworowych.

Dla wielu osób zmarszczki są główną oznaką, a nawet kulturowo „sygnałem”, 
że należy bardziej zadbać o swój wygląd zewnętrzny i zastosować odpowiednie 
kremy czy maści lecznicze. Należy wówczas zweryfikować, czy dana osoba ma 
odpowiednią dietę, bogatą w mikro- i makroelementy. Warto też sprawdzić, czy 
u danej osoby nie występuje niedożywienie.

Ocena stanu odżywienia – Mini Nutritional Assessment (MNA) jest badaniem 
przesiewowym wykonywanym w ramach pracy zespołu geriatrycznego u osób 
po 65. roku życia. Skala ta pozwala określić tzw. wskaźnik niedożywienia (z ang. 
Malnutrition Indicator Score). Przykładowe pytania zawarte w tym kwestionariuszu 
to: pytanie o wskaźnik masy ciała (BMI), liczbę posiłków w ciągu dnia, podaż 
białka, liczbę porcji owoców i warzyw w ciągu doby, liczbę filiżanek/szklanek wy-
pijanych napojów. Uzyskanie w tej skali od 30 do 24 punktów oznacza prawidło-
wy stan odżywienia, 23,5 do 17 punktów oznacza zagrożenie niedożywieniem, 
wynik poniżej 17 punktów sugeruje niedożywienie [9]. W przypadku tych osób 
warto zastosować pewne zmiany dotyczące diety, czy rozważyć suplementację 
makro-i mikroelementów.
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Z a k o ń c z e n i e

Kinesiotaping jest metodą leczniczą, która stanowi uzupełnienie tradycyj-
nych sposobów pielęgnacji i regeneracji skóry. Wpływa tonizująco lub aktywizu-
jąco na napięcie mięśniowe w obrębie tkanek, przez co ma wpływ też na złago-
dzenie objawów procesu starzenia się. Główne jego zadanie to wpływ na tkanki 
miękkie i układ kostno-stawowy.
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